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ALARMERING, VARSLING OG EVAKUERING 

ALARMERING 

∙ Ring 112: 

Oplys eget navn, informer om situationen samt eventuelle tilskadekomne og følg herefter 

alarmcentralens anvisninger  

∙ Afhjælp tilskadekomne, hvis muligt. 

 

VARSLING 

∙ Varsling kommer enten elektronisk eller fra KEAs pedeller 

Den elektroniske varsel lyder som følgende: ”Der er opstået en kritisk nødsituation. Forlad 

venligst bygningen.”  

 

EVAKUERING 

∙ Find nærmeste sikre nødudgang 

∙ Alarmer og informer dine omgivelser 

∙ Gå til samlingssted (er oplyst på brandinstruktionen i alle lokaler). 

 

I alle tilfælde og ved alle hændelser, er det kun KEAs direktion og chefen for KEA Kommunikation, 

der udtaler sig til pressen. 
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BEREDSKABSPROCEDURE VED BRAND 

Kendskab til brandinstruks, som hænger på alle etager, er obligatorisk for alle studerende.  

 

INSTRUKS VED HÆNDELSEN: 

∙ Aktiver brandalarm, hvis den ikke er aktiveret automatisk 

∙ Tilkald brandvæsenet – ring 112 

∙ Iværksæt redning og slukningsarbejde – hvis det er muligt og hvis der er slukningsudstyr 

Brandslukningsmateriel: 

∙ Pulverslukker: benyttes til slukning af faste stoffer og flydende væsker, fx benzin og 

olie 

∙ CO2 / Kulsyreslukker: benyttes til elinstallationer og flydende væsker, fx olie, fedt, 

friture, benzin og tjære 

∙ Vandslukker og slangevinde: benyttes til faste stoffer, fx borde, stole og andet ikke-

elektroniskledende materiel og inventar 

∙ Brandtæppe: benyttes til mindre brande, fx tøj, gryder og pander. 

∙ Find nærmeste sikre nødudgang. Elevatorer må ikke benyttes.  

Hvis flugtveje er spærret, gå til vindue og råb efter hjælp  

∙ I tilfælde af kraftig røg, kravl da langs gulvet til nærmeste nødudgang 

∙ Henvend dig til en ressourceperson i orange vest og orienter denne om brandstedets 

beliggenhed og om personer, der ikke er kommet i sikkerhed. Er der ingen 

ressourcepersoner til stede, orienteres brandvæsenet, når de ankommer 

∙ Gå til samlingssted (er oplyst på brandinstruktionen i alle lokaler). 

 

EFTERFØLGENDE: 

∙ Kontakt din underviser 

∙ Overvej om behov for debriefing.  

 

I alle tilfælde og ved alle hændelser, er det kun KEAs direktion og chefen for KEA Kommunikation, 

der udtaler sig til pressen. 
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BEREDSKABSPROCEDURE VED VOLDELIGE HÆNDELSER OG TRUSLER 

 

INSTRUKS VED HÆNDELSEN: 

∙ Gå ud af situationen – få hjælp fra andre 

∙ Gå straks til en underviser. 

 

EFTERFØLGENDE: 

∙ Kontakt din underviser 

∙ Overvej om behov for debriefing.  

 

I alle tilfælde og ved alle hændelser, er det kun KEAs direktion og chefen for KEA Kommunikation, 

der udtaler sig til pressen. 
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BEREDSKABSPROCEDURE VED PERSONSKADER, ALVORLIGE ULYKKER 
OG DØDSFALD 

Hjertestartere kan findes på alle KEAs adresser. Konkrete lokationer for hjertestartere kan findes 

på Trygfondens hjertestarter-app og i oversigten nedenfor. 

 

INSTRUKS VED HÆNDELSEN: 

∙ Stands ulykken og vurder situation og tilskadekomne efter ABCDE-princippet: 

∙ Airways: skabe frie luftveje 

∙ Breathing: tjek vejrtrækning 

∙ Circulation: tjek blodomløb 

∙ Disability: tjek bevidsthedsniveau 

∙ Exposure and environment: tjek for skader. 

∙ Start livreddende førstehjælp [30 tryk og 2 pust], hvis situationen er livstruende. 

Hvis personen trækker vejret og der er mistanke om brud i nakke eller ryg, rør da ikke på 

personen, men vurder fortsat situationen efter ABCDE-princippet 

∙ Tilkald hjælp – ring 112 

∙ Fortsæt med almindelig førstehjælp. 

 

EFTERFØLGENDE: 

∙ Kontakt din underviser  

∙ Overvej om behov for debriefing 

∙ Uddannelseschefen kontakter pårørende i de tilfælde, hvor en berørt medarbejder ikke 

selv er i stand til det. 

 

I alle tilfælde og ved alle hændelser, er det kun KEAs direktion og chefen for KEA Kommunikation, 

der udtaler sig til pressen. 
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OVERSIGT OVER HJERTESTARTERES PLACERINGER PÅ KEAS 

ADRESSER: 

Guldbergsgade 29N, 2200 København N: 

           Placeret ved hovedindgangen ved receptionen 

Håndværkergården, Meinungsgade 8, 2200 København N 

           Placeret ved trapperne i stueetagen 

Prinsesse Charlottes Gade 38, 2200 København N 

           Placeret i hallen ved hovedindgangen til venstre 

Lygten 16, 2400 København NV 

           Placeret til venstre inden for hovedindgangen 

Lygten 37, 2400 København NV 

           Placeret ved hovedindgangen ved trappen på 1. sal 

Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup 

           Placeret til højre inden for hovedindgangen 
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BEREDSKABSPROCEDURE VED TYVERI OG HÆRVÆRK 

TYVERI: 

∙ Henvend dig i receptionen for at se, om den manglende genstand er afleveret der 

∙ Hvis den manglende genstand fortsat ikke findes, og du er sikker på at genstanden er 

stjålet, anmeld da hændelsen til politiet på telefon 114. 

 

HÆRVÆRK: 

∙ Er du vidne til hærværk, kontakt da receptionen. Sker hærværket uden for receptionen 

åbningstid, kontakt da politiet på telefon 114. 
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CAMPUSSERVICE OG VAGTTELEFON 

Vagttelefon:   Sikringsvagten/Securitas:  7026 3650 

Campusservice:  Dan Korsgaard:  2924 4677  

 

NB: Du kan med fordel downloade ’hjertestart’-appen fra Trygfonden. 


